
 

UMOWA O DZIEŁO 
 

Zawarta w dniu ................................... r., w …..…….………………, pomiędzy 
...................................................................................................................................…
………………………………………………………………………………………………....., 
zwanym dalej Zamawiającym, a zespołem muzycznym/dj  reprezentowanym przez 
firmę:…………………………………………….................................................................
.........……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………., 
zwanym dalej Wykonawcą.  

§ 1 
 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do obsługi muzyczno - 
konferansjerskiej imprezy, balu, zabawy weselnej, organizowanej przez 
Zamawiającego dnia: ...………………………… w lokalu:………...………….………… 
………….……………….……………..……………………………………………………..… 
w godzinach od ……………… do 3.00 rano. 
 

 

§ 2 
 

Na wyżej wymienioną usługę Wykonawcy zostanie wypłacona kwota ……………….. 
zł (słownie ……………………………………………………………………..…… złotych).  
Wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas zawarty w umowie, tj 
ponad godzinę 3.00 wynosi 120 zł (słownie sto dwadzieścia złotych). 
 

§ 3 
 

W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma zadatek w wysokości 30% całej 
kwoty tj: …..........……............ zł  na poczet wykonania umowy. Do zapłaty w dniu 
wykonania usługi pozostanie: ……………………………………..zł  

 

§ 4 
 

Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu imprezy. 
Wynagrodzenie określone w § 2 wyczerpuje wszystkie roszczenia finansowe 
Wykonawcy, które mogą wynikać z niniejszej umowy. W przypadku nie odbycia się 
imprezy z przyczyn zamawiającego zadatek ulega przepadku na rzecz wykonawcy. 

 

§ 5 
 

Wykonawca jest zobowiązany do poprowadzenia imprezy według przedstawionego 
pisemnie planu – załącznik do umowy – aneks nr 1, ewentualnie scenariusz imprezy. 
  

§ 6 
  
Wykonawca zapewnia ze swojej strony profesjonalny sprzęt audio, oświetlenie, oraz 
bogatą dyskografię. 
 



 

§ 7 
  
W przypadku niewywiązania się z umowy przez zamawiającego jest on zobowiązany 
wpłacić na rzecz wykonawcy 80% całej sumy wynikającej z niniejszej umowy. 
 

§ 8 
 

Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia osoby zastępczej do poprowadzenia 
imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych, rodzinnych lub innych nie 
przewidzianych okoliczności uniemożliwiających mu wywiązanie się z umowy, kwota 
i ustalenia z umowy pozostają bez zmian. 
 

§ 9 
  
Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub uszkodzenie 
sprzętu powstałe z winy osób nie będących członkami zespołu, teamu. 
 

§ 10 
 

Brak prądu oraz inne przeszkody powodujące przerwy w obsłudze muzycznej 
imprezy nie stanowią podstawy do przedłużania czasu jej trwania ponad czas 
określony . 
 

§ 11 
 

W czasie trwania imprezy organizator zapewnia członkom zespołu/dj posiłek tak jak 
wszystkim gościom, jednak przy oddzielnym stoliku tak by nie utrudniać pracy 
podczas prowadzenia imprezy. 
 

§ 12 
 

Strony oświadczają, że wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji 
postanowień umowy będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku 
nieosiągnięcia porozumienia właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd 
powszechny właściwy dla Wykonawcy.  
 

§ 13 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron.  
 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 

……………………………………… …………………………………… 


